
              ATA Nº 32, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (19) dezenove de outubro de dois mil e vinte e 
um. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário o Presidente deu 
início à Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou o vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro para fazer a leitura do texto bíblico. Em seguida, foi 
entoado o Hino à Jaciara por ocasião da passagem de seu aniversário. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 31/2021. O Vereador Jozias 
Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura da Ata, a solicitação foi 
colocada em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº 
31/2021 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Leitura das 
Indicações: Nº 100/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando reforma no Parque Dona Lucinha, e colocação 
de bancos e melhorias para atender bem a população. Nº 101/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando melhoria no acesso a cascata da Cachoeira da Mulata. Nº 
102/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam colocadas lâmpadas em 3 postes de iluminação nas 
Ruas Santos Dumont, no Bairro Jardim Aeroporto 1. Nº 103/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando Tapa Buracos na Rua Jurucê, Centro, local onde foi feito reparo 
pelo DAE. Nº 104/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando Tapa Buracos em pontos diferentes no Bairro 
Santa Luzia, local onde foi feto reparo pelo DAE. Nº 36/2021, de autoria do 
vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
patrolamento e cascalhamento da estrada que leva ao “Poguxoréo”, e 
também na estrada que leva a propriedade conhecida como “Ademar 
Caixeta”. Nº 26/2021, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja feito um retorno na Avenida 
Piracicaba após a BR-364, indo para o Centro. Nº 100/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando melhorias na iluminação de nossa cidade, pontos de iluminação 
pública com lâmpadas queimadas. Nº 101/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza 
e manutenção das calçadas laterais das escolas Antônio Ferreira Sobrinho 
e Artur Ramos. Nº 102/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja instalada mão única 
nas Ruas Caiçara, Jurema e Iracema, nas proximidades da Faculdade 



Eduvale. Nº 103/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando cascalhamento e patrolamento das 
Ruas Gayuas, Itatinga e Rua lateral da Estrada Parque Cachoeira da 
Fumaça, ambas no Bairro Vila Martins proximidades da Defensoria Pública. 
Nº 104/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja direcionado agente de saúde para 
áreas de Bairros que estão descobertos pelo atendimento destes 
profissionais. Nº 66/2021, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando instalação de uma farmácia no PSF 
da parte alta da cidade. Nº 67/2021, de autoria da vereadora Simone Freire 
Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando confecção da carteira 
do SUS no PSF2 Bairro Santo Antônio para os moradores daquela região. 
Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 32/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, requerendo que seja encaminhado o MAPA com 
as sinalizações do Bairro Flamboyan e nome de ruas. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 33/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, requer informações sobre obras paradas 
esperando trâmite e questões licitatórias: como está o andamento da volta 
das construções dos PSFs do São Sebastião e do PSF na Avenida Zé de 
Bia que estão paradas há meses? Quando irão voltar às obras no Portal na 
Estrada Parque Cachoeira? Nos passe como estão o andamento e qual a 
previsão de término; Quando irá voltar às obras do Ginásio, qual é a atual 
situação dos trâmites dessa obra? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 05/2021, de autoria do vereador Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente a Lei nº 1.019/2005 que instituiu a  
contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP no Município de 
Jaciara. Assim, solicitamos os envios das seguintes informações: Quais os 
valores arrecadados mês a mês (janeiro a setembro) pela CIP? Qual o 
custo mês a mês (janeiro a setembro) da iluminação pública junto à 
concessionária Energisa? Quantas residências estão atualmente isentas no 
município da cobrança da CIP, conforme estabelecida pela Lei nº 
1.269/2010? Qual a rubrica contábil utilizada para administrar e gerir os 
recursos provenientes da CIP, bem como o saldo existente? O Art. 5º da 
Lei nº 1.019/2005 prevê a criação do Fundo Municipal de iluminação 
através da Lei Complementar. Solicitamos o nº desta Lei Complementar, 
bem como a data em que foi sancionada? O Art. 6º prevê que o Poder 
Executivo emitirá um decreto regulamentando a aplicação da Lei nº 
1.019/2005. Assim, solicitamos o nº do Decreto, bem como a data de sua 
publicação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Nº 31/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita referente à 
existência de um projeto de inclusão social em andamento para o Bairro 
Jardim Aeroporto II, caso exista o projeto, encaminhar a esta Casa de Leis, 
detalhes informativos do mesmo; O que Vossa Excelência tem planejado 



para atender os mais carentes de nossa cidade? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. 31/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, requerendo cópias de todos os relatórios 
médico/hospitalar; Relação nominal dos pacientes atendidos com 
especialidades, contendo também o nome do médico (especialista) que o 
atendeu; Cópia das escalas de plantões contendo: Médico, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem; Relação nominal de todos os internamentos 
realizados com data de entrada e saída desta unidade hospitalar. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da 
palavra em Tema Livre pelos vereadores: Charles Fernando Jorge de 
Souza, Jesualdo Morais da Silva, Cleiton Godoi Brasileiro, José Luiz 
Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima Leitão, Adnan Alli Ahmad, Simone Freire 
Araújo Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção e Cloves Pereira da Silva. Seus comentários estarão gravados 
no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e 
votação do Projeto de Lei Nº 24/2021, de autoria do Poder Legislativo, que 
“Dispõe sobre o Dia do Rim e sobre a autorização de portadores de 
Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise estacionar em vagas 
destinadas a idosos, gestantes e deficientes e dá outras providências”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 41/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera o feriado Municipal e dá outras providências”. O 
Projeto foi aprovado com 7 (sete) votos favoráveis e 2 (dois) votos 
contrários. O Presidente agradeceu a presença de todos, e nada mais 
havendo a tratar declarou encerrada a Sessão Ordinária. Eu, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que 
após lida, e votada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais 
Vereadores. 
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